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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení
svolání ústního jednání a místního šetření
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle § 61 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)
a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 téhož zákona a § 15 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád),
obdržel dne 03.12.2018 žádost obce Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí109, 378 09
Nová Ves nad Lužnicí, IČ 006 66 475, v zastoupení na základě plné moci firmou VAK projekt s. r. o.,
B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ 281 59 721 o vydání stavebního povolení
ke stavbě vodního díla „Kanalizace, ČOV a vodovod Žofina Huť“ a o vydání povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Tím bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o žádosti k vydání stavebního povolení
podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona a k vydání povolení k nakládání
s vodami dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.
Při kontrole předložených dokladů bylo zjištěno, že k záměru je předloženo závazné stanovisko
Správy CHKO Třeboňsko č. j.: 02017/JC/16 ze dne 04.01.2017, které bylo vydáno pro účely územního
řízení a obsahovalo podmínky s požadavky na doplnění projektové dokumentace pro stavební řízení.
Žadatel byl vyzván k předložení závazného stanoviska pro účely stavebního a vodoprávního řízení
a usnesením č. j.: METR 2643/2019 PrRo ze dne 15.02.2019 bylo rozhodnuto o přerušení tohoto
řízení. Žadatel doplnil 26.03.2019 závazné stanovisko CHKO Třeboňsko č. j.: 00990/JC/19 ze dne
25.03.2019.
Stručný popis navržené stavby:
Jedná se o stavbu vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.
SO-01 ČOV
Je zvolena typová čistírna Bio Cleaner kapacity 100 EO. Jedná se o systém s nízkozatěžovanou
aktivací s úplnou aerobní stabilizací kalu. Čistírna je navíc doplněna o podzemní pískový filtr
(6 x 2,3) m2. Dodávku vzduchu do systému zajišťuje dmychadlo (1+1). Přebytečný kal bude uskladněn
v podzemní kalové jímce s užitným objemem 10 m 3. Odsazený kal bude odvážen.
Za pískovým filtrem bude měřící šachta s Parshallovým žlabem. Odtokové potrubí PVC DN 150
v délce 105,70 m bude zakončeno výústním objektem z lomového kamene do betonu.
Čistírna bude vybavena obtokem pro výjimečné situace (havárie, oprava, …).
SO-02 Tlaková kanalizace

Kanalizace je navržena jako oddílná splašková. Potrubí tlakové kanalizace bude PE 100RC SDR17
PN 10 d63x3,8mm. Na trase tlakové kanalizace bude umístěno 25 ks odboček pro tlakové přípojky, 2
proplachovací soupravy a 1 odvzdušňovací. Tlaková kanalizace bude zakončena před čistírnou
v tlumící šachtě PP DN425 a nátok na čistírnu bude PVC DN200.
Větev „K1“
1076,50 m
Větev „K2“
117,45 m
SO-03 Vodovod
Vodovod bude napojen na stávající úpravnu vody a nahradí a rozšíří současnou nevyhovující síť.
Potrubí vodovodu bude PE 100RC SDR17 PN 10 d63x3,8mm. Na trase vodovodu budou osazeny
hydranty s funkcí vzdušníku nebo kalníku a 17 ks odboček pro vodovodní přípojky.
Větev „1“
217,85 m
Větev „2“
430,90 m
Větev „2.1“
48,30 m
Větev „2.2“
21,60 m
Větev „3“
228,35 m
Předmětem tohoto stavebního povolení nejsou SO-04 Přípojka NN, tlakové kanalizační přípojky
s domovními čerpacími jímkami, vodovodní přípojky. Tyto objekty lze realizovat na základě územního
rozhodnutí.
Projektovou dokumentaci s názvem „Kanalizace, ČOV a vodovod Žofina Huť“ vyhotovil Ing. Jiří Pudil
(ČKAIT 0100843 – autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb a vodohospodářské
stavby), z firmy VAK projekt s. r. o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ 281 59 721,
v červnu 2018.
Stavba vodního díla je navržena v k. ú. Nová Ves nad Lužnicí na pozemcích p. č.:
2403, 2193, 1239/2, 1240/1, 1236, 1242, 1237/6, 1237/7, 2200/1, 2201/3, 2395/1, 530/5, 2430,
1237/1, 2204, 2363, 2429/1 a 528/1
Vypouštění odpadních vod je navrženo na pozemku p. č. 1240/1 v k. ú. Nová Ves nad Lužnicí
K vypouštění odpadních vod z této ČOV do vod povrchových jsou navrženy následující parametry:
Množství odpadních vod :
prům. 0,13 l/s
max. 0,69 l/s
max. 345 m3/měs.
4,197 tis. m3/rok
Ukazatele znečištění odpadních vod – emisní limity.
„p“
„m“
bilance
CHSKCr 110 mg/l 170 mg/l 0,462 t/rok
BSK5
30 mg/l
50 mg/l 0,126 t/rok
NL
40 mg/l
60 mg/l 0,168 t/rok
Povolení k vypouštění odpadních vod je žádáno na dobu 10 let.
Odbor životního prostředí MěÚ Třeboň, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního
stavebního úřadu, v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona
nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením, které se bude konat dne
06.06.2019 od 09.00 hodin
se srazem účastníků řízení na Obecním úřadu Nová Ves nad Lužnicí, č. p. 109.
Účastníci řízení mohou své námitky popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání,
jinak k nim nebude přihlédnuto. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska nejpozději při
ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Námitky lze uplatňovat pouze za podmínek § 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu
k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může
ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve
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svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
Před vydáním stavebního povolení se mohou účastníci řízení a jejich zástupci seznámit s obsahem
spisu na odboru životního prostředí MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46/II, 1. patro, č. dveří 222 v Po
a St od 8 do 17 hod, v Út a Čt od 8 do 14 hod a v Pá od 8 do 12 hod. Termín nahlížení doporučujeme
dohodnout předem. Nahlížení do spisu se řídí ustanovením § 38 správního řádu.
(otisk úředního razítka)

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží účastníci řízení do vlastních rukou na doručenku:
účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- obec Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí 109, 378 09 Nová Ves nad Lužnicí
obdrží prostřednictvím: VAK projekt s. r. o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
- Baldík Rudolf Ing., Březí 21, 374 01Trhové Sviny
- Baldíková Zlatuše, Žofina Huť 13, 378 09 Nová Ves nad Lužnicí
- Barták Zdeněk, č.p. 137, 378 09 Nová Ves nad Lužnicí
- Bartáková Alena, č.p. 137, 378 09 Nová Ves nad Lužnicí
- Pánek Milan, Žofina Huť 3, 378 09 Nová Ves nad Lužnicí
- Pánková Radka, Žofina Huť 3, 378 09 Nová Ves nad Lužnicí
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- E.ON Distribuce a. s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
obdrží prostřednictvím: E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Obdrží veřejnou vyhláškou:
účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu
- ČEVAK a. s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
- majitelé sousedních pozemků a osoby mající k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému
břemenu v k. ú. Nová Ves nad Lužnicí p. č.:
559/7, 559/16, 2429/2, 2585, 523/20, 2400/1, 2400/2, 559/11, 559/5, 559/4, 2352, 2293, 526/1, 526/2,
526/3, 526/4, 526/5, 526/6, 526/7, 528/1, 528/2, 528/3, 528/4, 558/1, 529, 557/1, 558/2, 556/2, 2700,
2192, 556/1, 2360, 555/1, 555/2, 539/4, 1237/3, 1237/5, 554/2, 2663, 1237/4, 554/1, 2364/3, 552/3,
552/2, 2614/2, 535/1, 551/1, 2344, 553/8, 553/3, 553/4, 553/5, 553/2, 2699, 2680, 2615, 2709, 2708,
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2616/3, 541/2, 541/8, 2200/2, 2203, 2202/1, 2202/2, 2201/4, 2710/1, 2710/2, 545/1, 545/2, 2395/2,
562/1
v k. ú. Dvory nad Lužnicí p. č.: 999
v k. ú. Vyšné p. č.: 663/7 a 2206
(Pozn.: Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou v oznámení o zahájení řízení
a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.)
dále obdrží doporučeně dotčené orgány státní správy:
- AOPK ČR, Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň
- KHS Jč. kraje, Na Sadech 1858/25, 370 71 České Budějovice
- MěÚ České Velenice, stavební úřad, Revoluční 228, 378 10 České Velenice
- MěÚ Třeboň, odbor ŽP, orgán ochrany ZPF, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
- MěÚ Třeboň, odbor ŽP, orgán SSL, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
- MěÚ Třeboň, odbor ŽP, orgán ochrany ovzduší, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
- MěÚ Třeboň, odbor dopravy, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Jindřichův Hradec, U Knihovny 1176/II,
377 01 Jindřichův Hradec

Na doručenku obdrží Obecní úřad Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí 109, 378 09 Nová
Ves nad Lužnicí Obecní úřad Dvory nad Lužnicí, Dvory nad Lužnicí 63, 378 08 Dvory nad Lužnicí,
Městský úřad Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady a Městský úřad Třeboň,
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, se žádostí o vyvěšení na jejich úředních deskách a zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 správního řádu) po dobu nejméně 15 dní
s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět odboru ŽP MěÚ Třeboň.
Vyvěšení na úřední desce a zveřejnění umožňující dálkový přístup

Provedeno dne . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ukončeno dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................
potvrzení/razítko, podpis/
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